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Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og
arrangement
Forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Kunst-Labben på Kjerringøy 2015 får kr 10 000 i tilskudd.
Parkenfestivalen 2015 får kr 70 000 i tilskudd.
Con Brios «Field of Gold» får kr 10 000 i tilskudd.
Bodø fotoklubb får avslag på søknad om femårig avtale med mulighet for forlengelse. Bodø
fotoklubb får kr 25 000 i tilskudd til prosjektet «de unges Bodø».

Sammendrag
Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges
formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr 10 000. Søknader
under kr 10 000 behandles administrativt fra samme konto. 4 søknader om tilskudd til prosjekt og
arrangement behandles i denne saken, som anbefales tildelt kr 115 000.

Saksopplysninger
I denne saken behandles 4 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har
løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter
retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har
hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd:
1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål
Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai.
2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement
For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement.
Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt
tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i
utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø

kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i
Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett.
Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av
basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året.
Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med
betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å
stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge
har hovedprioritet.
Det er satt av kr 1 000 000 for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr 1 000 000 er satt
av til driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr 520 000 fra ordningen. I
denne saken behandles fire søknader som totalt søker om kr 1 090 000. Det anbefales en tildeling på
kr 115 000. Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt
kr 635 000 i prosjektstøtte hittil i 2015. Det gjenstår da kr 365 000 til videre tildelinger. Søknader
under kr 10 000 behandles administrativt fra samme konto 14700.2500. Kr. 200 000 er prioritert til
prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd.

Vurderinger
1. Barne-labben – kunst i natur på Kjerringøy
Ane Øverås søker om kr 41 000 til kunstprosjektet Barne-Labben på Kjerringøy. Kunst i
Natur for barn et er tilbud for barn og unge fra 5 – 16 år, som skal realiseres på Kjerringøy
13.-14.august. Profesjonelle kunstnere er prosjektledere, der det lages kunst av og med
natur. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr 10 000 til kunstformidling for barn på
Kjerringøy.
2. Parkenfestivalen 2015
Parkenfestivalen søker om kr 100 000 til årets festival. Parkenfestivalen gjør en omfattende
og profesjonell jobb i forhold til å få nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Gjennom år,
har Parken klart å etablere seg som en av landets mest solide festivaler. Festivalen har
markert seg positivt ut fra publikumsgrunnlag, økonomi, kvalitet på produksjon, lokal og
regional forankring og kvalitet i innhold. Fokuset på lokale og regionale artister og
produksjonsaktører har hele tiden vært en viktig del av festivalen. Dette er noe som har
bidratt til at mange har utviklet erfaringer og kompetanse som utvilsomt kommer til nytte.
For festivalbyen Bodø er det viktig å ha en festival som Parken, som i sterk grad også løfter
lokale artister og arrangørmiljøer opp og frem. Administrasjonen anbefaler en tildeling på
kr 70 000 til Parkenfestivalen.
3. Fields of Gold – korkonsert ved Con Brio
Con Brio søker om kr 15 000 til korkonserten «Fields of Gold» som skal gjennomføres i
Bodin kirke i september i år. Kammerkoret Con Brio er i gang med et samarbeid med Jon
Fylling og Stefan Forsen, for å sette sammen et konsertprogram fylt av «musikkhistoriens
gull». Prosjektet Fields of Gold har mottatt et tilskudd på kr 15 000 fra Norges korforbund.
Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kr 10 000 til Con Brio.
4. Søknad om støtte til Bodø fotoklubb
Bodø fotoklubb søker totalt om kr 1 090 000 i økonomisk støtte over fem år:
1. Kr 65 000 som engangsbeløp
2. Kr 650 000 som engangsbeløp
3. Kr 75 000 årlig i 5 år med mulighet til forlenging.

Bodø fotoklubb har en ambisjon om å videreutvikle det fotografiske miljøet i regionen
gjennom videreføring av det aktive miljøet, stimulering av ungdomsmiljøet og oppstart av et
utstillingssenter for internasjonalt foto hvor regionen blir markert og som også vil kunne
bringe det internasjonale fotografiet til Bodø. Det er ikke utarbeidet budsjett for planene, da
lokalisering ikke er avklart og det ikke er kontroll på kostnader enda.
Fotoklubben har konkrete planer om
1. Utgivelse av 70 års jubileumsbok.
2. En bok «De unges Bodø», der ungdom selv blir invitert, inspirert og motivert til å
dokumentere hvordan de ser på byen vår. Utgivelse av boka planlegges gjort i
tilknytning til 200-årsjubileet Bodø 2016.
3. Opprettelse av FIAP utstillingssenter. Et forventet behov på 80m2. Senteret tenkes
etablert i tilknytning til fotoklubbens klubblokaler, godkjennes av FIAP og vil da
forplikte seg til minimum 5 utstillinger årlig. Det antas et behov for støtte på ca kr
75 000 pr år i en femårsperiode.
4. Nytt klubblokale med bedrede fasiliteter for fotostudio og utstilling.
Bodø fotoklubb er ambisiøse og har store planer for utvikling av fotomiljøet i Bodøregionen. Administrasjonen ønsker å be Bodø fotoklubb gjøre nærmere rede for hva disse
planene innebærer, med særlig fokus på økonomi og lokaliteter. Administrasjonen anbefaler
ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med Bodø Fotoklubb i en tid der man
arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige driftstilpasninger.
I følge retningslinjene for tilskudd til prosjekt og arrangement skal barn og unge prioriteres.
I denne saken løftes med bakgrunn i retningslinjene prosjektet «De unges Bodø» ut.
Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr 25 000 til Bodø fotoklubb og «De unges
Bodø». Administrasjonen anbefaler ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med
Bodø Fotoklubb i en tid der man arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige
driftstilpasninger.

Konklusjon og anbefaling
Det er mottatt 4 søknader som behandles i denne saken, og det anbefales tildelt kr 115 000.
Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for
administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått.
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